
Anarkiismaj osciladoj

Kiam niaj celoj ne estas klaraj, niaj
sintenoj ne estas objektivaj kaj multe
perdiĝas laŭlonge de la vojo.
Homoj kiuj iel senti kaj ekzerci anarkio
kiel agento de lia libereco kaj de ĉiuj, kiuj
estas proksimaj, ekzistas konverĝo necese
pligrandigi individuaj praktikoj en
kolektivaj agadoj kiuj ekesti grupoj de
personoj, operaciaj taktikoj unuoj kiuj
kulturo spacoj socia disvolviĝo.
Nia angoro provizis akcelon de ĉi tiu
procezo sed rezultigis perdojn laŭlonge de
la vojo.
La celo ne estas klara, estas kompreno de
anarkio kiel praktikon de detruo /
konstruado emancipador, ambaŭ por ĉiu

persono kaj por ĉiuj el ili. multaj grupoj, kolektivoj, asocioj, sindikatoj formiĝas (ajn)
anarkiistoj, sed sen pro maltrankvilo ili havas praktikon de anarkiisto kulturo kaj ĉi
tiuj rezultoj en la forigo de la homo pro manko de klareco kaj objektiveco de la
projekto, la nenecesa uzo de praktikoj partianismo kaj profesiaj politikoj en nia mezo
kvazaŭ ni estus nur alia politika frakcio de konvenciaj kaj instituciaj rajtoj /
maldekstraj strukturoj.
Alkroĉita al tiu konfuzo estas ankoraŭ malemon fare de maiora de anarkiisto
personoj praktiki ĉiujn dinamismo kiu anarkio devas kompreni kiel sinónimo de
libereco kaj liberigo kiu estas, la praktiko estas liberiĝo kaj liberigas por ne
restrukturi premadon kaj ekspluatadon.
Jes! Multaj el niaj kunuloj havas malfacilecon trakti ĉi tion, elmontrante maĥinojn,
aŭtoritatajn, partiajn praktikojn en niaj amaskomunikiloj . Tiu percepto estas tre
grava por nia lukto kaj ne povas esti ignorita aŭ preteratentita ĉar ĝi ne estas la plej
nobla kaj tradicia sferoj de anarkio.
Ne ekzistas ebleco konstrui dinamikajn procezojn de socia kulturo, kiuj antaŭenigas
emancipiĝon, se praktikoj, kiuj limigas nin, konserviĝas en niaj rimedoj. Ilustri, en
la maloftaj ŝancoj por konstruo sindikatoj (federalaj procezoj) pli larĝa, estas barita
per perforta komunikado, instigita per seksisma, patriarka kaj partio tuŝoj. Unufoje



ni identigi tiujn limigi praktikoj / sufokado / impositive / valet / masklisma estas la
privilegio de ĉiu prenas agojn venki.
En multaj kazoj, rekta kataro en la formo de la sklavo fariĝas necesa antaŭ
impostoj, kiuj faras nenion por praktiki anarkion.
Malmultaj estas tiuj en sincera mem-konsidero, fakte estas modifitaj kaj
transformita rompi kun la malvirtoj de la sistemo de subpremo / ekspluatado
diversaspeca. Multaj ne deziranta por Convenience forlasi la privilegiojn, faligi ilia
malgranda bonifikoj kaj nur sporto ĉemizoj kaj anarkiisto libroj acadêmcias scenoj
lavis malsupren kun hipster nutraĵo kaj multaj homoj "falseane" fari anarkio
senfrukta anaracologia esti rakontita en kluboj librojn de naciaj kaj internaciaj
universitatoj, empoerando niaj luktoj en diplomita tezon kiu apenaŭ atingis la
periferio, kie la subpremataj kaj ekspluatataj homoj en postvivadon en plej malbonaj
kondiĉoj.

Anarkio praktiko funkcias tra sperto kaj interago kun aliaj kiuj malkovri,
evoluigante kaj produktante lia emancipación kaj agoj kiuj fluas en anarkion en ĝia
plej pura kaj kristala formo, kiel esprimo de la persono kaj starigis en tiu kadro.

Ju pli areoj de socia kulturo kiel informinterŝanĝo elemento de konstrua spertoj
de lukto kaj rezisto, kiu promocii individua / kolektiva emancipador ago, pli granda
plasticidad doni la konstanta fluctuaciones en la anarkiista movado, la alproksimiĝo
movado kaj interspacigo ke provizore okazas ĉefe en ilia partopreno en la marĝenitaj
regionoj, kie anarkio ĉiam estos fonto de inspiro por emancipado.

En la batalo ni estas indaj kaj senpagaj!
Maria Correia





Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!
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